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“Eğer bir insan, hem çalışkan hem akıllı ise takdir et; çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et; akıllı fakat 

tembel ise ikaz et; hem akılsız hem tembel ise terk et.” 

Hacı Bektaş-i Veli 

-Kurumumuza kazandırılan LC MSMS  Cihazı 

için firma yetkilileri, Ordu, Giresun ve Rize Gıda 

Kontrol Laboratuvarı Müdürlükleri teknik perso-

nellerinin katılımı 

ile cihaz başında 

ön eğitim vermiş-

lerdir. 

-2014 yılı nisan ayında 415 numunede, 1495 ana-

liz çalışılmıştır. 

- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince ku-

rumumuza ait ‘’Risk Değerlendirme’’ ve ‘’Acil 

Durum Planı’’ çalışması tamamlanmıştır. Perso-

nelimizin Yönetmelik 

uyarınca almakla yü-

kümlü olduğu ‘’İş Sağlı-

ğı ve Güvenliği Temel 

Eğitimleri’’ tamamlan-

mış olup, sertifikaları 

personelimize dağıtıl-

mıştır  

-2014 yılı Fiziksel Analiz Laboratuvar için     

Gluten Indeks Cihazı,  Gluten Yıkama Cihazı 

ve Kuru Gluten Cihazının satın alması gerçek-

leştirilmiştir. 

-Üniversite öğrencilerinin yaz dönemi staj başvuru-

ları sonlanmıştır. Kurumumuzda staj 

başvurusu kabulleri staj talimatımız-

da belirtildiği üzere not ortalamasına 

göre gerçekleştirilmiştir. Başvuru 

yapan tüm öğrencilere gerekli bilgi-

ler verilmiştir. ’’Staj Uygulama Tak-

vimi’’ de belirtilen tarihlerde öğren-

ciler stajlarını gerçekleştirebileceklerdir.  

Konu Sh. 

Bizden 1 

Aflatoksin-Deoxynivalenol 2-3 

Kariyer Düşmanı 10  4 

Yararlı  Bilgiler 5 

-Kurumumuz toplantı salonunda teknik perso-

nelimiz için 26 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasın-

da ‘’Excel Eğitimi’’ düzenlenmiştir. 

TAYİN 

Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personellerinden Birgül KUTAY kurumumuza atanmıştır. Numune Kabul Biri-

minde görevlendirilen Sn. Kutay’ı aramızda görmekten mutluluk duyduğumuzu ifade eder yeni görevinde başarılar dileriz.  

VEFAT 

Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu Neslihan GÜNGÖR’ ün babası Fikret TUĞ Ankara’da hakkın rahmetine kavuşmuş-

tur. Arkadaşımıza ve ailesine laboratuvar camiası olarak başsağlığı dileriz. Mekânı cennet olsun…  

Diyorlar ki…! 

 İşiniz sizin için oyun 

gibiyse, İş eğlence-

lerden daha eğlenceli 

olur.  

“NOEL COWARD” 

Dünyayı düşünce ve 

hayal gücü yönetir.  

“NAPOLEON HİLL”  
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     Aspergillus flavus ve A.parasiticus adlı küflerin türleri tarafından üretilen toksik bir grup bileşiktir. Bu küfler, uygun sıcaklık 

ve nem koşullarında bazı yiyecek ve yem maddelerinde ürer ve aflatoksin oluşmasına neden olurlar. Halen 18 değişik afla-

toksin tipi tanımlanmıştır. B1, B2, G1, G2 ve M1 en yaygın olanları olup, aflatoksinler değişen oranlarda bir arada bulunurlar. 

Aflatoksinler arasında en baskın ve en zehirli olan tip B1’dir. 

AFLATOKSİNİN OLUŞUMU  

     Bir gıda maddesinde aflatoksinin oluşması için ilk koşul, bu toksini yapan küfün sporlarının gıda maddesine bulaşması; 

daha önemli ikinci koşul ise, gıdanın kendisinin ve bulunduğu ortamın, bu küf sporlarının çimlenerek çoğalmasını sağlayacak 

şartlara sahip olmasıdır. Küfün veya sporlarının insan sağlığına çoğu kez herhangi bir olumsuz etkisi olmamasına karşın, 

ürettikleri maddelerin bir kısmı zararlıdır ve bu maddelerin birçoğu yüksek sı-

caklık ile ortadan kaybolmamaktadır. Küflerin gelişebildiği her gıda maddesin-

de aflatoksin veya benzeri başka bir zehirli maddenin meydana gelme ihtimali bulunmaktadır. 

Küflenmiş fındık, biber, Mısır, sebze, dolmalık biber vb. Bu yüzden küf sporlarının gıda maddesine bulaşması önlenemiyorsa, 

aflatoksinin oluşmasını önlemek için, küfün gelişmesini önlemek gerekmektedir. 

     Aflatoksin yapan küflerin gelişmesi için 25-35 °C sıcaklığa ve %70'in üzerinde nispi neme (veya gıda maddesine 0,70'in 

üzerinde su aktivitesine) ihtiyaç vardır. 

Küflerin nemli ve sıcak ortamlarda geliştiği herkes tarafından bilinmektedir. Bu açıdan bakıldığında, tarladan yeni hasat edil-

miş fındık vs.; içerisinde barındırdığı nem oranı ve hasat zamanındaki hava sıcaklıkları nedeniyle, küflerin ,özellikle de afla-

toksin yapan küflerin (Aspergilius flavus ) çoğalabilmesi ve aflatoksin yapabilmesi için ideal bir ortam oluşturmaktadır. Hava-

da ve toprakta her zaman bulunabilen bu küflere ait sporların herhangi bir za-

manda fındık vs. üzerine bulaşmış olması her zaman mümkündür. Bu bulaşma-

yı önlemek hemen hemen imkansızdır, bu yüzden esas önemli olan orada bulu-

nan küf sporlarının gelişmesini sağlayan koşulları ortadan kaldırmaktır. Bu du-

rumda, ortamı soğutmak veya nemliliği kaldırmak; küfün üremesini, dolayısıyla 

aflatoksin üretmesini engelleyecektir. Aflatoksin oluşumu ürün daldayken baş-

lar.Bu yüzden ürün hasattan tüketime sunulana kadar her safhada aflatoksin 

oluşumuna imkan verilmemelidir. 

AFLATOKSİNLERİN BULUNDUGU YERLER  

     Aflatoksine sahip olan mikroorganizmalar doğada her yerde bulunabilmektedir. Topraktan tozuma yoluyla her yere dağıla-

bilir. Ancak, uygun ortam bulur ise aflatoksin üretebilir. Uygun ortam olmadığı sürece bir zararı bulunmamaktadır. Daha çok 

uygun şartlarda hazırlanmamış gıdalarda bulunur. Özellikle fındık, mısır, hububat, un, ekmek, kötü şartlarda kurutulmuş ba-

harat, incir, üzüm, kuruyemiş, pamuk, ay çekirdeği, et, süt, yumurta gibi ürünlerde bulunabilmektedir. Özellikle temel tüketim 

mamullerinde oluşan aflatoksin, günlük tüketimlerinin yüksek olmasından dolayı çok daha fazla tehlikelidir. 

 YÖREMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN STRATEJİK ÜRÜN OLAN  AFLATOKSİNSİZ FINDIK İÇİN NE YAPILMALI:  

1 Mart 2002 tarihinden itibaren Türkiye’den Avrupa ülkelerine ihraç edilen her fındık partisinden numune alınarak aflatoksin 

analizi yapılmaktadır.               

     Özellikle, insan gıdası olarak tüketilecek, ham ve işlenmiş tarım ürünlerinin miktarı kadar kaliteli ve güvenilir olması da 

gerekmektedir. Ülkemizin geleneksel ihraç ürünleri arasında yer alan ve büyük ekonomik değere sahip olan fındığımızın hak 

ettiği değeri bulabilmesi , ihracatının sürdürülebilir olması, Türk fındığı kalitesinin ve itibarının zedelenmemesi için fındıkta 

aflatoksin oluşumu mutlaka engellenmelidir. 

AFLATOKSİN  

 



Yı l:8  Sayı  :89  Sayfa 3  Trabzon Gıda Kontro l  Laboratuvar Müdür lüğü  

•Bu amaçla aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir. 

 1- Hasat mevsiminden en az 5-10 gün önce fındık bahçelerindeki yabancı otlar temizlenmelidir. 

 2- Bahçede bulunan ve farklı zamanlarda hasat olgunluğuna gelen farklı çeşitler hasat olgunluğuna göre ayrı ayrı hasat edil-
melidir. 

 3- Hasat, yerden ve  fındıklar tam olgunlaştıktan sonra yapılmalıdır. 

 4- Hasat olgunluğuna gelip kendiliğinden yere dökülen fındıklar yerde bekletilmeden toplanmalıdır. 

5- Hasat edilen fındıklar jüt çuvallar içerisinde, aynı gün harmana getirilmeli, kesinlikle naylon çuvallar içinde ve sıkışık bir va-
ziyette bahçede bekletilmemelidir. Çünkü bunun sonucunda küflenme ve çürüme başlar. 

6- Harmana getirilen zuruflu fındıklar büyük yığınlar ve kalın tabaka oluşturacak şekilde yığılıp bekletilmemelidir. 

 7- Zuruflu fındıklar toprakla temas ettirilmemeli ve yağmurdan korunmalıdır. Üzerine örtülen naylon örtü çardak şeklinde 
olmalıdır. 

 8-  Zuruflu fındıklar; beton harmanlarda 15-20 cm kalınlığında serilerek güneşte 1-2 gün soldurulduktan sonra patoza veril-
melidir. 

 9-  Fındığı verdiğimiz patoz fındıkları zurufundan tam olarak ayırırken fındık kabuğuna zarar vermemelidir. 

10- Zurufundan ayrılmış dane fındıkları; hafif meyilli ve temiz beton harmanda kurutulmalıdır. Eğer harman beton değilse 
fındığın toprakla temasını önlemek için jüt tente veya bez kullanılmalıdır. 

11- Beton veya jüt tente üzerine sererek kurumaya bıraktığımız   fındıkları yağmurdan korumak için üzerine örteceğimiz nay-
lon örtü direkt fındığın üzerine değil, en az 30-40 cm yükseklikte çardak yaparak örtülmelidir. 

12- Tam olarak kuruyan (en fazla %12 nem) kabuklu dane fındıkların içindeki patozun kırdığı iç fındıklarla yabancı maddeler 
seçilmelidir.Çünkü bu maddelerin dayanıklılık süresi az olduğu için küflenerek aflatoksin oluşturabilmektedir. 

13- Kuruyan fındıklar iyice soğuduktan sonra, sabah erken veya akşam  geç saatte jüt çuvallara koyulmalıdır. 

14- Kuruyan kabuklu fındıklar hemen pazara götürülmeyecekse, temiz , rutubetsiz ve havalandırma özelliğine sahip bir depo-
da muhafaza edilmelidir. 

 

Deoksinivalenol, (DON) hububatları infekte edebilen Fusarium küflerinin ürettiği bir trikotendir. Trikotenler toksik moleküller-
dir. İnsanlarda deri rahatsızlıkları, kusma ve immunosistem depresyonuna neden olabilmektedir. Hayvanlarda yüksek derece-
de ağırlık kaybına neden olabilmektedir. Avrupa Birliği regülasyonunda 0.2-1.75 ppm arasında değişen limitler belirlenmiştir. 
Hayvan yemlerinde ise 0.9-12 ppm arasında değişen limit değerler bulunmaktadır. 

En yaygın üreticisi  

Fusarium graminearum’dur. 

Oldukça stabildir 

Diğer toksinlerle kıyaslandığında kısmen daha az toksik etki gösterir 

usarium toksinleri genellikle Avrupa, Asya ve Amerika gibi ılıman iklimlerde yetişen tahıllarda 
bulunmaktadır.  

Deoksinivalenol kimyasal formülü C 15 H 20 O 6 , molekül ağırlığı , 296,32 g / molarasında kaynama noktası 151 ° C ve bir CAS 
numarası 51481-10-8. 

Trichothecenes anoerxia ve kilo kaybı, büyüme geriliği, sinir bozuklukları, kardiyovasküler değişiklikler, immunodepresyon, 
hemostatik bozukluklar, cilt toksisitesi, üreme kapasitesinde azalma, kemik iliği hasarı, ve sindirim 
zehirli aleukia dahil olduğu çoklu organ etkileri vardır. (W801, W802, W806) 

Ahmet ÇEBİ 

Toksin Analiz Laboratuvar Birim      

Sorumlusu 

Deoxynivalenol 

İsmail NOHUT 

Ziraat Mühendisi 
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1- Bu işyerinde motivasyon yok. 

Siz kendi kendinizi başarıya motive etmezseniz, bunu kim-

se başaramaz. Başkalarından motivasyon beklemeden ön-

ce, siz işinizi elinizden geldiğince iyi yapmaya çalışın. Mo-

raliniz bozulsa da başkalarından yardım beklemeyin. Ken-

dinizi en iyi siz tanıyabileceğiniz için, kırılan kalbinizi de 

yine siz tamir etmeye bakın. Verimli çalışmak için başkala-

rından rica ve minnet beklemeyin. 

2- İş arkadaşlarım hiçbir şey bilmiyor! 

Devir, “ekip çalışması” devri. Siz kendinizi aldığınız harika 

eğitim nedeniyle bir yıldız olarak görebilirsiniz ama tek 

başınıza ulaşacağınız başarıların sayısı çok kısıtlıdır. İşteki 

sorunlar, dahi bile olsa tek bir kişinin üstesinden gelemeye-

ceği kadar karmaşıktır. Bu nedenle arkadaşlarınızın size, 

sizin de arkadaşlarınıza muhtaç olduğunu unutmayın.  

3- Bu paraya bu kadar çalışılır. 

İşte bir numaralı kariyer katili slogan. Ücretiniz gerçekten 

düşük olabilir. Ancak siz veriminizi düşürdüğünüzde, iş 

yeri çok az ama kendiniz çok fazla zarar görürsünüz. Po-

tansiyelinizin altında çalışırsanız, bir süre sonra dinamizmi-

ni kaybeden bir erken emekli adayına dönüşürsünüz.  Siz 

siz olun, elinizden gelenin en iyisini yapın. Değeriniz bu 

gün değilse yarın yada bir başka iş yerinde mutlaka bilinir. 

4- Diplomayı aldıktan sonra da mı okuya-

cağız. Bu kadar bilgi bana yeter! 

Bu sözü ancak şaka olarak söylediğinizi düşünelim. Aksi 

taktirde değil iş hayatını özel hayatınızı dahi sürdürmeniz 

zor olur. Değişim çağında yaşarken, değişime kayıtsız kal-

mak ve yeniliklere adapte olmak için çalışmamak mümkün 

değil çünkü. 

5- Müdürüm beni anlamıyor. Şef de    ne-

dense bana taktı. 

Müdürünüzün işi başından aşkın ve inanın çalışanlarını 

anlamaya ayıracak zamanı yok. Sizi anlamadıklarını söyle-

yip sızlanmak yerine, işinizi, üretiminizi, yaratıcılığınızı 

masanın üstüne koymaya bakın. O zaman tüm amirlerini-

zin sizi çok iyi anladığını göreceksiniz. 

6- Ben tek başıma ne yapabilirim ki? 

Zaten kimse yeni bir şey üretmiyor. Sorunlara, zorluklara 

hemen teslim olmayın her Sorunun muhakkak bir çözüm 

yolu vardır. Düşündükçe sizde bir çıkış yolu bulabilirsiniz. 

Araziye uyup, böyle gelmiş böyle gider derseniz, çok kızdı-

ğınız o dinozorlardan biri olabilirsiniz. 

 

7- Bu işi hiç mi hiç sevmiyorum! 

Bakın bu çok önemli bir konu. Eskilerin dediği gibi, aşk olma-

dan meşk olmaz. Siz işinizi sevmiyorsanız, işinizde sizi sev-

mez. Yaptığınız işe gönül vermediğiniz taktirde kariyer merdi-

veninde yükselmeniz hayal olur. Çünkü işteki yaratıcılık ve 

yüksek performans ancak istekle çalışıldığı zaman ortaya çıkar. 

Beyin, yürekten güç alarak bir şeyler üretebilir.  

8- Yarın kendime yeni bir çalışma programı 

hazırlayacağım. 

Bu gün başlanmayan bir işe yarında başlanmaz. Yarın dedikçe 

günler, aylar, haftalar çok çabuk geçer. Bir de bakarsınız kari-

yerinizde tur kaybederek sonuncu olmuşsunuz. Dağarcığınız-

da bir şeyler varsa, hemen yapmaya başlayın. Şimdi! 

9- Ah bir gren card alabilsem! 

Kaçmak, yepyeni bir ortamda yepyeni bir hayata başlamak 

istiyorsunuz. Öyle mi? Ancak bir gerçek var ki o da Amerika 

da hayatın hiç de kolay olmadığı. Ayrıca zaaflarınızı ve hatala-

rınızı bırakamayacağınızı, onlarında sizinle birlikte gelecekleri-

ni biliyorsunuz herhalde. Unutmayın, sorunlardan kurtulma-

nın yolu kaçmak değil, onları çözümlemeye çalışmaktır. 

10- Raporu bir kez daha okumaya gerek 

yok. Yanlış varsa biri düzeltir herhalde. 

Üzerinize aldığınız işi eksiksiz yapmaya çalışın. Kendi yanlışla-

rınızı kendiniz bulun, onları başkalarının yakalamasına izin 

vermeyin. Yaptığınız işin, ürettiğiniz ürünün ve giderek haya-

tın kalitesinin ekstradan gösterilecek biraz emek ve özenle 

yükseleceğini aklınızdan çıkarmayın. Vasatlık, sıradanlık ve 

özensizlik sizi hiçbir zaman teslim almasın. 

Kariyer Düşmanı 10 Düşünce 



Misyonumuz ; 
Gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemelerin gıda güvenliği, hijyen ve 
kalite analizlerini standartları yüksek, verimli, etkili ve etken bir şekilde 
çalışmak, 
Bu hizmeti verirken dünyaca kabul görmüş metotları ve sistemleri kullana-
rak tarafsız, doğru, güvenilir ve hızlı analizler yapmak, 
Müşteri taleplerini de dikkate alarak bu hizmet dalındaki Teknolojiyi ve 
bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek en son yenilikleri müşterilerin ve 
çalışanların hizmetine sunmak, 
Müşteri tatminini üst düzeyde karşılamak laboratuvarımızın esas görevidir. 

Vizyonumuz; 
Laboratuvar hizmetlerinde kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet sunan, İleri 
teknolojiyi kullanıp, uluslararası standartlarda analizler yapan, sektörde ilk 
akla gelen, en iyi laboratuvar olarak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek.  

İnönü Mah. TS. Bulvarı  

No:94      61040 -  TRABZON 

E-mail        : bilgi@tgklm.gov.tr 

Web Adres : www.tgklm.gov.tr 

Telefon: 0 (462) 230 22 70 

Faks: 0 (462) 230 22 71 

Trabzon Gıda Kontrol  
Laboratuvar Mu du rlu ğ u  
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Duvarınıza çivi çakacağınız zaman işaretlediğiniz yerin üzerine 

çapraz bant yapıştırın. Çiviyi öyle çakın. Böylece duvarın alçısını 

çatlatmamış olacaksınız. 

 

Kızartma yağını bir kaç kez kullanabilirsiniz. Kullanilir durumda olup olmadığını anlamak için kızgın yağın içerisine bir dilim 

ekmek atin. Ekmekte kara lekeler oluşmuyorsa kullanabilirsiniz. 

 

Cevizlerin kabuklarını kolayca açabilmek için onları bir gece tuzlu suyun içerisinde bekletin. Böylece içleri de dağılmayacaktır. 

 

Unlarınızın böceklenmemesi için, un kavanozunun içerisine bir adet defne yaprağı koyun. 

 

Fırında patates yapmadan önce , 10-15 dakika haşlayın ve çatal ile delin. Daha kolay pişecektir. 

 

Büyük miktarda patatesiniz var ise torbanın içerisine bir adet elma koyun. 8 hafta boyunca filizlenmesini ve büzüşmesini önler. 

 

Kullanılmış limon kabuklarını rendeleyip seker ile karıştırın. Kavanozun içerisinde buzdolabında uzun bir süre saklayabilirsiniz. 

Böylece pasta yaparken elinizin altında hazır bulunur. 

 

Kabarık bir omlet yapmak istiyorsanız, bir çorba kasığı suyun içerisine bir çay kasığı mısır unu karıştırın. Hazırladığınız karışımı 

yumurtaya ilave edin. Böylece kabarık bir omlet yapmış olacaksınız.  

http://www.tgklm.gov.tr

